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Helsinki käynnistää laajan ja 
kokonaisvaltaisen hankkeen yhdessä 
kumppaneiden kanssa systeemisten 
ratkaisujen löytämiseksi nuorten 
syrjäytymishaasteeseen. 

Hankkeen aikana selvitetään erityisesti 
ylisukupolvista syrjäytymistä ja sen pohjalta 
otetaan käyttöön keinoja syrjäytymisen 
katkaisemiseen.

2Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021



Kaupungissa tehdään paljon 

työtä syrjäytymisen 

ehkäisemiseksi sekä osana 

olemassa olevia palveluita että 

hankkeissa. 

Ongelma ei kuitenkaan ole 

kadonnut. 

Tästä syystä meidän tulee nyt 

tehdä jotain toisin.
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 Syrjään jäämisen taustalla olevat juurisyyt on usein tunnistettavissa jo 

paljon nuoruutta varhaisemmissa elämänvaiheissa  tartutaan niihin
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Lähde: THL, Tilastokeskus
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Vuonna 

1987 

syntyneistä 

syrjään 

jääneistä..



MIKSI
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MITEN

MITÄ

Jokaisella on oikeus pysyä mukana.

Oikea-aikaisesti ja ennaltaehkäisevästi. 

Vahvistamalla olemassa olevia palveluita ja innovoimalla uutta. 

Yhdessä tekemällä pienistä samansuuntaisista teoista syntyy suuri virta.

Kehitämme Helsingin palveluita niin, ettei kukaan pääsisi tippumaan. 

Tavoittelemme juurisyihin pureutuvaa muutosta, 

joka vaikuttaa myös rakenteisiin ja ajattelutapoihin.



Ohjelman 
toimenpiteiden 
periaatteita
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• Oikea-aikaisuus

• Kohdentaminen

• Yhteistyö

• Saavutettavuus

• Tutkimusperusteisuus



Nuorten sosioekonomisten taustatekijöiden keskinäiset erot Helsingin osa-alueilla 

(vieraskielisyys, pienituloisuus, kouluttamattomuus ja työttömyys)

Alle 50 henkilön alueet eivät ole mukana tarkastelussa. Aineistolähde Tilastokeskus, toteutus Helsingin kaupunki, KTT 

Alueellinen 
priorisointi:

Mellunmäki
Kontula
Meri-Rastila
Malmi
Kannelmäki
Malminkartano

Santahamina

Kivikko

Itäkeskus

Meri-Rasti la

Keski-Vuosaa

Arabianranta

Mellunmäki

Yliskylä

Puistola

Etelä-Haaga

Konala

Myllykallio

Siltamäki

© Helsingin kaupunkimittauspalv elut, Helsingin seudun kunnat ja HSY, 2017

Landbo

Tali

Länsisaaret

Itäsaaret

Östersundom

Hakuninmaa

Itä-Pakila

Ylä-Malmi

Pihlajamäki

Paloheinä

Myllypuro

Taka-Töölö

Vallila

Kamppi

Eira

Käpylä

Maunula

Sosioekonomiset tekijät

keskimääräistä paremmat   (26)

  (41)

  (30)

keskimääräistä heikommat   (25)



Ohjelman toimenpidekokonaisuudet
32 toimenpidettä
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• 7 systeemiseen muutokseen pyrkivää alueellisesti rajattua toimenpidettä.

• 25 nykyisten palveluiden parantamiseen tähtäävää toimenpidettä.

• Toimenpidesuunnitelma päivittyy edelleen. 



Esimerkkejä toimenpiteistä
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Esimerkkejä toimenpiteistä
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Esimerkkejä toimenpiteistä
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Esimerkkejä toimenpiteistä

15



Viestintätyyli: 
näin puhumme teemasta
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Ratkaisukeskeisesti

Keskitymme haasteen 

juurisyihin ja esittelemme 

vaikuttavia tekoja 

syrjäytymisen ehkäisyyn. 

Laitamme hyvät käytänteet 

jakoon.

Tarinallisesti

Vaikka puhumme järjestelmä-

tasosta, muistamme antaa 

puheenvuoron myös nuorille. 

Emme mässäile elämän-

kohtaloilla, mutta tuemme faktaa 

aidoilla esimerkeillä. 

Voimaannuttavasti

Näin suuri haaste ratkaistaan 

vain yhdessä. Haastamme 

kaikki mukaan viemään 

ratkaisuja eteenpäin.



Viestinnän tavoitteet

Rakentaa siltoja eri toimijoiden 

välillä uusien kumppanuuksien 

rakentamiseksi sekä edistää hyvien 

käytänteiden leviämistä.
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Antaa kaupungin työntekijöille ja 

kaupunkilaisille selkeitä kanavia 

osallistua syrjäytymistä 

ehkäisevään työhön.

Parantaa helsinkiläisten 

ymmärrystä siitä, miten kaupungin 

palveluita ja toimintamalleja 

kehittämällä voidaan parantaa 

lasten ja nuorten tilannetta.

–1– –2– –3–
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Viestinnällisiä 

toimenpiteitä
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Helsinki pitää kaikki 
mukana. 

Toimialajohtaja 

Kasvatus ja koulutus

Liisa Pohjolainen

Liisa.pohjolainen@hel.fi

09 310 86200

Projektipäällikkö 

Mukana-ohjelma

Katja Rajaniemi

Katja.rajaniemi@hel.fi

09 310 23625


